
บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  1/2566 วันที่  9  มกราคม พ.ศ. 2566 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ./สป.อว. รับทราบ 13/11/2560 
 1  6140302103  นางสาวกัลญา  สายสมบูรณ์   ภาคปกติ มรล. 0330019/2565 
 2  6140302111  นางสาวพิมพ์ลภัทท์  กุลเทียนประดิษฐ์   ภาคปกติ มรล. 0330023/2565 
 3  6140302339  นางสาวอภิรดี  จันทนา   ภาคปกติ มรล. 0330020/2565 
 4  6140302343  นางสาวไอลดา  ปิติสานต์   ภาคปกติ มรล. 0330021/2565 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ./สป.อว. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6140339161  นางสาวมลฤดี  สุพรรณพิม   ภาคปกติ มรล. 0330022/2565 

   

บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  1/2566 วันที่  9  มกราคม พ.ศ. 2566 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ./สป.อว. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6140707109  นางสาวชรินรัตน์  ทันสิงห์   ภาคปกติ มรล. 0730046/2565 
 2  6140707112  นายธนทัต  เชาว์สุโข   ภาคปกติ มรล. 0730047/2565 
 3  6260707102  นางสาวจุฑามณี  ศรีประไหม   ภาคปกติ มรล. 0730048/2565 
 4  6360707109  นางสาวเอวารินทร์  พันลำภักดิ์   ภาคปกติ มรล. 0730049/2565 
 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ./สป.อว. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6140706236  นายสุริยา  มูลชมภู   ภาคปกติ มรล. 0730052/2565 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วันที่ สกอ./สป.อว. รับทราบ 22/7/2558 
 1  6140705109  นายชัยสิทธิ์  เจริญผล   ภาคปกติ มรล. 0730053/2565 
 2  6240705107  นายชยางกูร  รามศิริ   ภาคปกติ มรล. 0730050/2565 
 3  6240705117  นายภูวเนศวร์  คำชะนะ   ภาคปกติ มรล. 0730051/2565 

  



  บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  เพื่อพิจารณาเสนอการให้ปริญญา  
  หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต 
  ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 
   ครั้งที่  1/2566 วันที่  9  มกราคม พ.ศ. 2566 
 นิติศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ./สป.อว. รับทราบ 9/10/2560 
 1  6130501118  นายภานุเดช  อินธิจันทร์   ภาคพิเศษ มรล. 0530021/2565 
 2  6140501109  นางสาวณัฐฐินันท์  ไชยโสดา   ภาคปกติ มรล. 0530019/2565 
 3  6140501221  นางสาวพรรณนิภา  บัวเข็ม   ภาคปกติ มรล. 0530020/2565 

  

บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  1/2566 วันที่  9  มกราคม พ.ศ. 2566 
 รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ./สป.อว. รับทราบ 17/5/2560 
 1  6130801102  นางสาวนภัสนันท์  ไมตรีจิตร์   ภาคพิเศษ มรล. 0830019/2565 
 2  6140801207  นางสาวจงนภา  จันทะวัน   ภาคปกติ มรล. 0830020/2565 

  

บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 
ครั้งที่  1/2566 วันที่  9  มกราคม พ.ศ. 2566 

                 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ./สป.อว. รับทราบ 13/11/2560 
 1  6140601107  นายวทัญญู  ดาบุตร   ภาคปกติ มรล. 0630004/2565 

  

  

 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 
ครั้งที่  1/2566 วันที่  9  มกราคม พ.ศ. 2566 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วันที่ สกอ./สป.อว. รับทราบ 15/5/2557 
 1  6141101113  นางสาวสุธิดา  สอนพรม   ภาคปกติ มรล. 1130019/2565 

  


